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Studieretning 1d:  

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten   
 

1.0 Innledning  
Studiet i Avansert klinisk sykepleie (AKS) gir sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig 
videreutvikling for å kunne imøtekomme behovet til store brukergrupper med sammensatte 
og komplekse behov. Det være seg pasienter med alvorlige, kroniske og/eller 
progredierende sykdomstilstander som demens, hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungelidelse 
(KOLS), diabetes, kreft, amyotrofisk lateralsclerose (ALS) og hjerneslag.  
 
Studiets hovedfokus er rettet mot utvikling av fag- og relasjonskompetanse til å 
imøtekomme behovet til nevnte grupper. Dette innebærer å utvikle større dybde og bredde 
på teoretisk kunnskap for å utøve avansert klinisk sykepleie, videreutvikle praktiske 
ferdigheter gjennom omlag 400 timer kliniske studier, lære systematisk kartlegging og 
helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand, foreta kliniske beslutninger, iverksette 
sykepleieintervensjoner og lage tiltaksplaner som kan bidra til individuelt tilpassede 
helsetjenester, samt anvende vitenskapelige tilnærminger i fagutøvelse, fagutvikling og 
forskning med tanke på kvalitetsforbedring av sykepleien. 
 
Studiet er utarbeidet etter modell av «Nurse practitioner» (NP), og er i tråd med 
anbefalinger gitt i stortingsmeldingen om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet (Meld. St. 26 (2014-2016) for å imøtekomme behovet til store brukergrupper med 
komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. 
 
Nurse practitioner - NP eller Advanced Practice Nurse (APN) ble utviklet i USA på seksti-tallet 
og videreutviklet i land som Canada, England, Irland, Skottland, Korea, Japan, Singapore, 
New Zealand, Australia og Sveits, for å bedre helsetjenestetilbudet til store brukergrupper i 
primærhelsetjenesten. NP eller APN defineres som «en autorisert sykepleier, som har 
tilegnet seg kunnskap på ekspertnivå, ferdigheter i beslutningstaking, samt klinisk 
kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i 
det aktuelle land» (The International Council of Nursing, 2008). 

1.1 Målgruppe og opptakskrav 
Studiets målgruppe er sykepleiere med en bachelorgrad i sykepleie. Det er krav om 2 års 
relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning, og offentlig godkjenning som 
sykepleier i Norge.  
 
1.2 Sluttkompetanse og forventet læringsutbytte 
Etter endt utdanning forventes en reflektert sykepleier med høy yrkesetisk standard og 
avansert klinisk kompetanse som kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede 
helsetjenester, smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For 
at helsetilbudet skal fungere godt, vektlegges involvering og medvirkning av pasient/bruker 
og pårørende.  
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Kunnskap 
Etter fullført utdanning forventes det at studenten har: 

 Avansert kunnskap om sykepleie, behandling og omsorg til pasienter/brukere med 
komplekse og sammensatte sykdomstilstander  

 Inngående kunnskap om sykepleiens forebyggende, behandlende, rehabiliterende og 
lindrende funksjon 

 Utdypende kunnskap om sykepleiens administrative, undervisende og ledende 
funksjon  

 
Ferdigheter  
Etter fullført utdanning forventes det at kandidaten kan: 

 Gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasient/brukers 
helsetilstand og behov for hjelp 

 Analysere og vurdere komplekse problemstillinger og handle og i vanskelige 
situasjoner  

 Anvende avanserte ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker 
og deres pårørende, og i tverrfaglig samarbeid 

 Forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i møte med teori og 
praksis 

 
Generell kompetanse 
Etter endt utdanning forventes det at kandidaten kan: 

 Analysere faglige problemstillinger på individ, familie/nettverk og systemnivå med 
utgangspunkt i sykepleiefagets historie, tradisjoner og plass i samfunnet 

 Bidra i et arbeidsliv som stiller store krav til faglighet, selvstendighet og endringsevne 
 Kommunisere faglige problemstillinger og bidra til nytenkning, utvikling og 

implementering av avansert klinisk kompetanse i behandling og omsorgstilbudet til 
pasienter og pårørende i kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Initiere og delta i forsknings- og/eller utviklingsarbeid  
 
1.3 Studiets relevans for arbeidslivet 
Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
 
 

2.0 Studiets oppbygging og organisering 

2.1 Studiets innpass i masterstudiet i helse- og sosialfag 
Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (MaHS del I) er en av fire 
studieretninger i en mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor 
sårbare grupper.  
 
Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år og inngår som første del i en 
mastergrad i helse- og sosialfag (MaHS del I), men kan gjennomføres som en 
videreutdanning. MaHS del II kan gjennomføres på heltid over 1 år eller 2 år på deltid. 
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En kan søke opptak til hele eller deler av mastergradsstudiet. Det forutsettes karakteren C 
fra bachelorutdanningen i sykepleie for å kvalifisere til opptak på hele mastergradsstudiet. 
Opptak fra master del I til master del II, forutsetter et karakterkrav på C i gjennomsnitt, og C 
på Fordypningsoppgaven. Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-studier.  
 

2.2 Studiets organisering (revidert 2019) 
Avansert klinisk sykepleie er bygd opp som et helhetlig studium, med undervisning og 
kliniske studier i ukesamlinger, og faste refleksjonsgrupper som møtes jevnlig mellom 
ukesamlingene. Studiet er på 82,5 studiepoeng og er inndelt i 14 emner: 
 

Emnekode Emnets navn Stp. S1 
(H) 

S2 
(V) 

S3 
(H) 

S4  
(V) 

VAK700 Avansert klinisk sykepleie 
–Systematisk kartlegging og vurdering av 
pasientens helsetilstand i stabile faser 

5 5    

VAK701 Avansert klinisk sykepleie 
 - Etikk og omsorgstenkning 

2,5 2,5    

VFM001 Avansert klinisk sykepleie 
-Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode 

7,5 7,5    

VAK702 Avansert klinisk sykepleie  
-Sykdomslære, patofysiologi og farmakologi             
i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner 

12.5  12,5   

VAK703 Avansert klinisk sykepleie  
-kommunikasjon og samhandling i akutte, 
ustabile og uavklarte situasjoner 

2,5  2,5   

VAK704 Avansert klinisk sykepleie  
- Sykdom, funksjonssvikt og mestring 

10   10  

VAK705 Avansert klinisk sykepleie  
- Omsorg ved livets slutt  

5   5  

VAK706 Avansert klinisk sykepleie  
-Fordypningsoppgave med utvalgte tema       
       -organisering og ledelse  
       -endringsarbeid og nytenkning  

15    15 

Sum stp.  60 15 15 15 15 
VAK707 Avansert klinisk sykepleie 

-utvikling av klinisk kompetanse via 
refleksjonsgrupper/work-shop 

8,0* 2,0 2,0 1,0 3,0 

VAK708 Avansert klinisk sykepleie 
-utvikling av klinisk kompetanse via 
simulering og ferdighetstrening 

5,5* 1,5 1,5 1,5 1.0 

VAK709 Avansert klinisk sykepleie 
-utvikling av klinisk kompetanse via klinisk 
praksis 

9*   9  

Sum stp.  22,5 3,5 3,5 11,5 4,0 
Totalt stp.  82,5 18,5 18,5 26,5 19,0 

Studiet har til sammen 12 uker teori (60 stp.) I tillegg har studiet 22.5 stp. fordelt på 17 
dager simulering og ferdighetstrening (5,5 stp.*), 6 uker klinisk praksis (9,0 stp.*) og 16 
refleksjonsgruppemøter (8 stp.*).  
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2.3 Læringsstrategier 
Det legges opp til en læringsstrategi som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap og 
ferdigheter, med tilbakemeldinger underveis i prosessen. Studentene skal jobbe med 
emnene i studiet på ulike måter – som gruppearbeid, seminarer, work-shop, muntlige 
presentasjoner, skriftlige arbeid, ferdighetstrening i øvingsavdelingen og klinisk praksis. De 
skal også øve seg på å gi og motta tilbakemeldinger, og lære seg en analytisk holdning ved å 
jobbe med case som beskriver situasjoner de enten har møtt i praksis, kan møte i praksis 
eller ved å reflektere over erfaringer fra simulerte situasjoner.  

2.3.1 Refleksjonsgrupper – work-shop  
Hensikten med refleksjonsgruppene er at studenten skal utvikle kompetanse gjennom 
individuelle og felles refleksjoner med utgangspunkt i case fra klinisk praksis. Gjennom 
arbeidet i refleksjonsgruppene skal studenten bearbeide og anvende lærestoffet, herunder 
skape sammenheng mellom teori og klinisk praksis. Refleksjonsgruppene har et omfang på 
160 timer (80 timer x 2t= 160 timer)(8 stp.*) fordelt på 16 refleksjonsgruppemøter. 
Deltakelse i refleksjonsgruppene er obligatorisk, og gruppene skal fungere som faste enheter 
gjennom hele studieprogrammet. Det faglige innholdet rettes mot studiets ulike emner, og 
tilrettelegges fra høgskolen i samarbeid med studentene.  
 
Etter hver refleksjonsgruppe skal det skrives et felles refleksjonsnotat der aktuell teori 
anvendes. Refleksjonsnotatene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 
Veiledere deltar på refleksjonsgruppe-møtene innenfor de rammer som er skissert i 
retningslinjene (se retningslinjer i Canvas). 
 
Læringsutbytte:  
Ferdigheter:  
Etter endt emne forventes det at kandidaten kan: 

 Anvende kunnskap for å identifisere, analysere og kritisk vurdere problemstillinger 
fra praksis 

 Delta i faglige diskusjoner ved å formidle- og reflektere over egne erfaringer, samt få 
kjennskap til andres 

 Ha bevissthet om egen ståsted og videreutvikle fag- og relasjonskompetanse som kan 
anvendes i klinisk praksis 

 Vise ansvar for egen læring og utvikle læringsstrategier som kan benyttes i senere 
yrkespraksis 

 Anvende relevant forskning, etisk og juridiske krav i diskusjoner om klinisk praksis 
 Formidle fag- og forskning til kollegaer og andre yrkesgrupper 

 
Generell kompetanse 

 Er proaktiv i implementering av tiltak for å sikre kvalitet i praksis 
 Initiere diskusjoner og funn fra sykepleieforskning til kollegaer og andre 

medarbeidere  
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2.3.2 Simulering  
Simulering omfatter både kommunikasjon og ferdighetstrening, og er en forberedelse til 
klinisk praksis. Hensikten med simulering er at studenten skal videreutvikle og oppøve 
kliniske- og kommunikative ferdigheter gjennom veiledning og refleksjon i trygge omgivelser. 
Simuleringen har et omfang på 123 timer (82 t x1,5t = 123 timer (5,5 stp*) fordelt på 17 
dager i øvingsavdelingen.  
 

2.3.3 Klinisk praksis  
Hensikten med klinisk praksis er at studenten skal utvikle avansert klinisk kompetanse i møte 
med ulike pasientgrupper og deres pårørende. Studiet har 6 uker klinisk praksis, med 30 
timers praksis per uke og en selvstudiedag til jobbing med arbeidskrav knyttet til praksis. En 
påberegner en arbeidsinnsats på 40 t/uke. Dette utgjør omlag 240 timer (9,0 stp*) 
 
Praksissteder er helsehus, omsorgssenter og sykehjem, kommunale dagtilbud og 
akuttenheter, hjemmetjeneste, poliklinikker og sykehus. Praksisperiodene er hovedsakelig 
lagt til tredje og fjerde semester.  
 
Arbeidskrav i praksis  
Studenten skal føre protokoll over utvikling av egen kompetanse etter fastlagte 
retningslinjer (se Canvas). Etter gjennomført klinisk praksis skal studenten ha gjennomført og 
godkjent følgende oppgaver: 

 Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand  
 Beslutninger, intervensjoner og plan for oppfølging av pasient og pårørende 
 Pasient- og pårørendeopplæring 
 Undervisning og veiledning av fagpersonale 
 Gjennomgang av medikamentliste 
 Samtaler med pasient/pårørende 

 
Læringsutbytte 
Se gjeldende beskrivelser under de ulike emnene. 

2.4 Eksamen og vurderingsformer 
Det er valgt ulike eksamensformer for å teste ulike former for kunnskap. Vurderingsformen 
til de ulike eksamenene er angitt i emnebeskrivelsen. 

2.5 Krav til studieprogresjon 
Refleksjonsnotat og arbeidskrav fra klinisk praksis må være godkjent før studenten kan gå 
opp til eksamen. 

2.6 Krav om skikkethet og autorisasjon 
Søkere som får tilbud om studieplass må legge frem politiattest slik den er beskrevet i Helse- 
og omsorgstjenesteloven §5-4. 
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2.7 Fravær 
All undervisning, deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening og praksis er obligatorisk. 
Fraværet kan ikke overstige 10 % av refleksjonsgrupper og praksis, og 20 % i de andre 
arbeidsformene.  

2.8 Pensum 
Det er utarbeidet en egen oversikt over pensumlitteraturen til de ulike emnene. Pensum 
oppdateres fortløpende, og er publisert i Leganto. 
 
2.9 Studentutveksling og internasjonalisering (revidert 2019) 
Studentene kan tilbys studieopphold ved Stanford Health Care. Dette er aktuelt i løpet av 
tredje semester i forbindelse med klinisk praksis. Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være 
ved institusjoner som Høgskolen har samarbeidsavtaler med.  
  

3.0 Studiets emner  

3.1 Emne VAK700: AKS - Systematisk kartlegging og vurdering av pasientens 
helsetilstand  
Emnet gir studenten innføring i rollen som avansert klinisk sykepleier. I tillegg gis det 
avansert kunnskap om kliniske undersøkelser og tilnærminger for å kartlegge pasientens 
helsetilstand med tanke på helsefremmende og forebyggende tiltak.  
 
Læringsutbytte  
Kunnskap  
Etter endt emne forventes det at studenten har: 

 Inngående kunnskap om rollen som avansert klinisk sykepleier 
 Avansert kunnskap om ulike elementer og tilnærmingsmåter som inngår i en 

helhetlig undersøkelse av pasient/brukers helsetilstand 
 Kunnskap om normale og unormale fysiologiske prosesser 
 Kunnskap om normale og unormale verdier og funn 
 Kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak  

 
Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

 Gjennomføre en systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasienten/brukers 
helsetilstand 

 Samhandle med pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring/tilrettelegging 
av forebyggende intervensjoner som har betydning for pasientens helsetilstand 

 Konsultere og samhandle med medisinske og/eller andre helsefaglige profesjoner 
 
Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan:  

 Redegjøre for hensikten med kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens 
helsetilstand 
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 Reflektere over egne ferdigheter i kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens 
helsetilstand 

 Reflektere over rollen som AKS-sykepleier i samhandling og samarbeid med pasient, 
pårørende og andre helseprofesjoner 
 

Sentrale tema for undervisning 
Avansert klinisk sykepleie  

 AKS - rolle, funksjon og kontekst 
 Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand 
 Beslutninger, intervensjoner og utarbeidelse av tiltaksplaner 
 Anamnese, status og ulike notater 
 Konsultasjon og samarbeid med andre profesjoner 

 
Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, work-shop, kommunikasjon, ferdighetstrening og simulering, 
selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.  

Eksamen- og vurderingsformer   
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 
Felles for alle emner: 

 Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
 Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
 Faglig forberedt til ferdighetstrening og simulering 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper  

 Refleksjonsnotatet fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 

 
Eksamen 
VAK700: Avansert klinisk vurdering av pasientens helsetilstand i stabile faser (5 stp.). 
Hjemmeeksamen. Gradert karakter. 
 

3.2 Emne VAK701: AKS - Etikk og omsorgstenkning  
Emnet gir studenten inngående kunnskap om etikk og omsorgstenkning i utøvelsen av 
avansert klinisk sykepleie.  Grunnleggende tenkning om begrepene helse og sykdom, å leve 
med alvorlig, kronisk og progredierende sykdom, og møte med det syke mennesket står 
sentralt i utviklingen av den kliniske hjelperelasjonen.   
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

 Inngående kunnskap om mennesket som grunnleggende sårbart og avhengig 
 Avansert kunnskap om relasjonens betydning i samhandling med det syke mennesket 
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 Inngående kunnskap om kommunikasjon ut i fra et intersubjektiv perspektiv 
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

 Anvende kommunikasjonsteori og ulike metoder for tilnærming 
 Samhandle med pasient/bruker, pårørende og andre yrkesgrupper 
 Identifisere og analysere etiske problemstillinger i den kliniske hverdagen 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

 Reflektere over rollen som avansert klinisk sykepleier og profesjonell yrkesutøver i 
forhold til seg selv og i møte med andre 
 

Sentrale tema for undervisning 
 Begrepene helse og sykdom 
 Perspektiver på tilnærming til helse- og sykdom  
 Sårbarhet og lidelse som fenomen 
 Den syke kroppen som fenomen 
 Mennesket i spenningsfeltet mellom natur og kultur 
 Relasjoner og relasjonsforståelse 
 Person- og familiesentrert omsorg 
 Den profesjonelle omsorgsrollen – makt, deltakelse, brukermedvirkning 

 
Undervisning- og læringsformer  
Forelesninger, seminarer, work-shop, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse 
i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.  

Eksamen- og vurderingsformer   
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 
 
Felles for alle emner: 

 Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
 Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
 Faglig forberedt til ferdighetstrening og simulering 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper og klinisk praksis 

 Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppemøter må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 
 

Eksamen  
VAK701: Etikk og omsorgstenkning (2,5 stp.). Individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter.  

3.3 Emne VFM001: AKS - Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk  
Emnet gir studenten utdypende kunnskap om ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepet, 
sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver og metoder i helsefaglig forskning, samt 
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forskningsetiske normer og retningslinjer for forskning.  Ulike databaser, litteratursøk og 
faser i forskningsprosessen inngår som en del i dette emnet.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

 Kunnskap om de mest sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver  
 Kunnskap om ulike metoder som brukes i helsefaglig forskning 
 Kunnskap om normer og retningslinjer for forskningsetikk 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne, forventes det at studenten kan: 

 Gjennomføre litteratursøk  
 Se sammenhengen mellom tema, problemstilling og valg av forskningsmetode   
 Analysere og forholde seg kritisk til kvalitative og kvantitative forskningsartikler 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne, forventes det at studenten kan: 

 Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i skriftlige 
oppgaver   

 Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder, samt 
forskningens relevans og nytteverdi  

 
Sentrale tema for undervisning 

 Ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepets - relevans for sykepleiefaget 
 Vitenskapsteorietiske perspektiver og metoder i sykepleie- og helsefaglig forskning 

o Fordypning i positivisme, fenomenologi og hermeneutikk, kritisk teori 
o Ulike design og metoder i kvalitativ forskning 
o Ulike design og metoder i kvantitativ forskning  

 Begrepene validitet, reliabilitet og refleksivitet  
 Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for forskning 

 
Undervisning- og læringsformer  
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og 
skriving av refleksjonsnotat.  
 
Eksamens- vurderingsformer   
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
Felles for alle emner: 

 Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shops og refleksjonsgrupper  
 Muntlige presentasjoner av studentarbeid 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper 
Refleksjonsnotat fra refleksjonsgrupper må være godkjent før studenten kan avlegge 
eksamen 
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Eksamen 
VFM001: Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode (7,5 stp.). Individuell hjemmeeksamen. 
Gradert karakter. 
 

3.4 Emne VAK702: Avansert sykdomslære og farmakologi i akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner 
Emnet gir studenten inngående kunnskap om alvorlige, kroniske og/eller progredierende 
sykdomstilstander. Fokuset er rettet mot diagnostikk og behandlingsprinsipper. Kunnskap 
om farmakologi, patofysiologiske endringer og gjenkjennelse av symptomer på 
funksjonssvikt, gir studenten grunnlag for å kartlegge og vurdere pasientens situasjon, samt 
iverksette forebyggende, behandlende og oppfølgende intervensjoner.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

 Inngående kunnskap om ulike sykdommer, symptomer og patofysiologiske endringer  
 Forståelse for sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og 

opprettholder en sykdomstilstand  
 Inngående kunnskap om ulike kartleggingsverktøy 
 Avansert kunnskap om medikamentelle- og ikke-medikamentelle behandlingstiltak 

og hjelpemidler  
 
Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

 Kartlegge og vurdere pasientens helsetilstand i akutte, ustablie og uavklarte 
situasjoner 

 Anvende dialogen og relevante redskaper i systematisk kartlegging og vurdering av 
pasientens helsetilstand  

 Skille mellom normale, varianter av det normale og unormale verdier og symptomer i 
vurderinger av pasientens helsetilstand 

 Foreta beslutninger og iverksette intervensjoner basert på en helhetlig vurdering og 
det beste handlingsalternativet 

 Konsultere og samarbeide med medisinske- og andre helseprofesjoner  
 Tilrettelegge for individuelle tjenestetilbud med utgangspunkt i behov og verdier 

 
Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten har: 

 Et reflektert forhold til etiske aspekt knyttet til pleie, behandling og omsorg 
 Bevissthet om egen rolle som avansert klinisk sykepleier i samhandling, samarbeid og 

behandling  
 
Sentrale tema for undervisning 
Alvorlige, kroniske og progredierende sykdomstilstander  
-Diagnostikk- og behandlingsprinsipper i akutte, ustabile og/eller uavklarte situasjoner 
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 Avansert sykdomslære og behandling 
 Laboratorieprøver og diagnostiske undersøkelser 
 Kartleggingsredskaper og ulike metoder for tilnærming  
 Medikamentell behandling, oppfølging og teknologiske hjelpemidler 
 Ikke-medikamentell behandling og omsorg 
 Farmakologi- og medikamenthåndtering 

o Farmakokinetikk, farmakodynamikk, klasser og genetikk 
o Interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner 

 Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling 
 
Undervisning- og læringsformer  
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, 
deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.  
 
Eksamen- og vurderingsformer   
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
 
Felles for alle emner: 

 Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
 Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
 Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet 

  
Spesifikt for refleksjonsgrupper: 

 Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 

 
Eksamen  
VAKO702: Avansert sykdomslære og farmakologi (12,5 stp.). Skoleeksamen – 4 timer. 
Gradert karakter. 
 
 

3.5 Emne VAK703: AKS – Kommunikasjon og samhandling i akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner 
Emnet gir studenten avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med alvorlige 
syke pasienter og deres pårørende. I tilnærming til pasienter i sårbare situasjoner, står 
person- og familiesentrert omsorg sentralt. Samhandling mellom og på tvers av profesjoner 
og tjenestetilbud, samt brukerinvolvering og medvirkning er sentrale prinsipp 
samhandlingen.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

 Avansert kunnskap om reaksjoner på sykdom og lidelse 
 Inngående kunnskap om ulike former for verbal- og nonverbal kommunikasjon  
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 Avansert kunnskap om ulike metoder for kommunikasjon, samhandling og samarbeid 
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

 Anvende relevant metode/tilnærming i kommunikasjon med pasient- og pårørende i 
akutte, ustabile og uavklarte situasjoner 

 Involvere og samhandle med pasient og pårørende i behandlingsforløpet 
 Samhandle og samarbeide innad, mellom og på tvers av profesjoner, tjenestetilbud 

og nivå i helsetjenesten 
 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

 Reflekterer over egen og andres rolle i utøvelse av kommunikasjon og samhandling  
 
Sentrale tema for undervisning 
Kommunikasjon og samhandling med pasient- og pårørende 

 Kroppslige kommunikasjonsuttrykk  
 Ulike metoder for tilnærming (spikes, motiverende intervju, ask-tell-ask, ISBAR) 
 TID - modellen 
 Dialogen som redskap 

o Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker i forbindelse med 
opptak av anamnese og gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse 

o Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende (bruk av SPIKES) 
o Kommunikasjon og samhandling med barn og ungdom som pårørende 
o Kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer (bruk av tolk)  

Samhandling og samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten   
 
Undervisning- og læringsformer  
Forelesninger, seminar, gruppearbeid, work-shop, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i 
refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat  
 
Eksamen- og vurderingsformer   
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal viser nødvendige 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
Felles for alle emner: 

 Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminar, work-shop og refleksjonsgrupper 
 Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
 Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper: 

 Refleksjonsnotat fra refleksjonsgrupper må være godkjent før studenten kan avlegge 
eksamen 
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Eksamen 
VAK703: AKS - Kommunikasjon og samhandling – anamnese og systematisk klinisk 
undersøkelse OSCE (2,5 stp.). Muntlig og praktisk skoleeksamen. Vurderes til bestått/ikke 
bestått. 

 

3.6 VAK704: Sykdom, funksjonssvikt og mestring (revidert 2019) 
Emnet gir studenten innføring i grunnleggende tenkning om forebygging, rehabilitering og  
mestring av funksjonssvikt. Kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og 
brukerinvolvering gir grunnlag for å iverksette og legge til rette for forebyggende, 
behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak som kan bedre pasientens 
symptomhåndtering og mestringsevne, og øke helserelatert livskvalitet. Kjennskap til ulike 
profesjoner og deres arbeidsmåter er grunnleggende for forstå og samarbeide mellom og på 
tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

 Inngående kunnskap om forebygging og rehabilitering – verdier, lover og rettigheter, 
og modeller for omsorg  

 Avansert kunnskap om sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og 
opprettholder kombinasjoner av sykdomstilstander 

 Inngående kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, 
rehabiliterende og lindrende tiltak  

 Inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper for læring og undervisning 
 Inngående kunnskap om ulike profesjoner og deres arbeidsmåter/metoder/områder 

 
Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

 Gjennomføre systematisk kartlegging og vurdering av pasientens funksjonsnivå 
 Involverer pasient/bruker- og deres pårørende i planlegging og gjennomføring av 

rehabiliteringsprosessen 
 Undervise og veilede pasient/bruker og pårørende ut i fra deres behov 
 Tilrettelegge  
 Initiere og samarbeide med medisinske og andre helseprofesjoner på individ og 

systemnivå 
 

Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

 Ha en helhetlig tilnærming til forebygging, oppfølging og rehabilitering, for å fremme 
mestring 

 Være en ressurs for pasient/bruker og deres pårørende, kollegaer og andre 
profesjoner på eget arbeidsted 

 Reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, 
livskvalitet og håp 
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 Reflektere over egen rolle i samhandling mellom- og på tvers av profesjoner, nivå og 
helsetjenestetilbud 

 
Sentrale tema for undervisning  

 Verdier og modeller for omsorg 
 Omsorg i primærhelsetjenesten 
 Omsorgsmodell for kronisk sykdom 
 Omsorg i overgangen mellom sykehus-hjem-sykehjem 
 Sentrale verdier, lover og rettigheter 

 
Forebygging, behandling og rehabilitering 

 Multimorbiditet og symptomkombinasjoner 
 Barn med sammensatte og komplekse behov 
 Rus og helse 

 
Helsefremming og sykdomsforebygging 

 Rehabilitering gjennom sykdomsforløpet 
 Kartlegging av behov og utvikling av planer     
 Kost og ernæring 
 Søvn, hvile og fysisk aktivitet 

 
Mestring, myndiggjøring og livskvalitet 

 Stress, mestring og myndiggjøring 
 Livskvalitet 

Undervisning, veiledning og brukerinvolvering 
 Pedagogiske prinsipper for undervisning og læring 
 Pasientopplæring 
 Mestring, self-management og empowerment 

 
Samarbeid og samhandling 

 Oppfølging av pasient/bruker og pårørende 
 Familie, nettverk og brukerinvolvering 
 Tverrprofesjonelt samarbeid 
 Dokumentasjon og kommunikasjon 
 E-helse og velferdsteknologi 

 
 
Undervisning- og læringsformer  
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, 
deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.  
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Eksamen- og vurderingsformer   
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
 
Felles for alle emner: 

 Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
 Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
 Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet 
 Gjennomfører arbeidskrav knyttet til klinisk praksis 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper: 

 Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 
 

Eksamen VAKO704: Helhetlig pasientplan (10 stp.). Individuell hjemmeeksamen. Gradert 
karakter. 
 

3.7 Emne VAK705: Omsorg ved livets slutt   
Emnet gir studenten inngående kunnskap om omsorg når livet går mot slutten. Fokuset er rettet mot 
kroppslige endringer og ulike behov. Dette involverer lindring av smerter og andre ubehag, samt 
ivaretakelse av eksistensielle og åndelige behov. Omsorgen inkluderer også omsorg for pårørende. 
Samarbeid mellom og på tvers av profesjoner er en sentral del av omsorgen i denne fasen.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

 Inngående kunnskap om omsorg ved livets slutt 
 Avansert kunnskap om lindring av smerter og andre ubehag 
 Inngående kunnskap om etiske og juridiske rettigheter ved livets slutt 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

 Utøve helhetlig omsorg til pasient og pårørende  
 Kartlegge, vurdere og lindre smerter og andre ubehag 
 Ivareta pasientens autonomi - involvere pasient og pårørende i beslutninger og plan 

for omsorgen  
 Tilrettelegge for en verdig død i tråd med pasient- og pårørendes ønsker 
 Bistå, støtte eller undervise kollegaer og annet helsepersonell i ivaretakelsen av den 

døende pasienten og deres pårørende  
 Ivareta og følge opp pårørende før, under og etter dødsfall 
 Konsultere, involvere og samarbeide med andre helseprofesjoner 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

 Reflektere over etiske aspekter relatert til pleie, omsorg og behandling ved livets slutt 
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 Etisk kompetanse om verdier og rettigheter ved livets slutt  
 Reflektere over betydningen av omsorg for seg selv og kollegaer 

 
 

Sentrale tema for undervisning  
Døden i historisk og kulturelt perspektiv 
 
Advanced care planning 

 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling 
 Forberedende samtaler – pasient og pårørende 

Kropp, lidelse og lindring 
 Sammensatte og komplekse fysiske behov 
 Eksistensielle behov - sorg, tap og mening 
 Forberedende samtaler – pasient og pårørende 

Kontekst for dødsfall 
 I hjemmet, i sykehjem eller på sykehus 

o Akutte forverrelser og uventede dødsfall 
o Forventede dødsfall  
o Praktisk tilrettelegging – hjelpemidler 

Den døende pasienten 
 Tegn på at pasienten er døende  
 Lindring av smerter og andre ubehag 
 Tiltaksplaner  
 En verdig avslutning 
 Det siste stellet 
 Ritualer ved dødsfall 

Pårørende 
 Roller, behov og rettigheter 
 Verdier ved livets slutt 
 Sorg og sorgarbeid, oppfølging av etterlatte 

Etikk og profesjonalitet i utøvelse av omsorgen 
 Etiske aspekt ved pleie, omsorg og behandling ved livets slutt 
 Avansert klinisk sykepleier i spenningsfeltet mellom nærhet og distanse 

 
Undervisning- og læringsformer  
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, 
deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.  
 
Eksamen- og vurderingsformer   
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
 
Felles for alle emner: 

 Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
 Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
 Faglig forberedt til ferdighetstrening og simulering 
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 Gjennomfører definerte oppgaver i praksis 
 
Spesifikt for refleksjonsgrupper: 

 Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 

 
Eksamen 
VAK705: Omsorg ved livets slutt (5 stp.). Individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter. 
 

3.8 Emne VAK706: Fordypningsoppgaven med utvalgte emner  
Emne VAK706 er inndelt i to delemner, og skal gi en videreføring og fordypning i tema tilknyttet: 

1) Organisering og ledelse 
2) Fordypningsoppgaven 

 
VAK706 - 1: Organisering og ledelse 
Emnet gir studenten innføring i organisering, ledelse og regulering av helsetjenesten. 
Sammen med kunnskap om endring og endringsledelse, kvalitetsarbeid og forskning, gir 
dette grunnlag for å møte utfordringer i helsevesenet.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

 Kunnskap om sentrale helsepolitiske føringer 
 Inngående kunnskap om ulike ledelsesformer 
 Inngående kunnskap om endring og endringsledelse 
 Inngående kunnskap om kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i helsesektoren 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

 Anvende kunnskap om aktuelle lover og rettigheter i klinisk arbeid 
 Koordinere og lede tverrfaglige team 
 Anvende kunnskap om forskningsresultat som kan bidra til endring og nytenkning 
 Inspirere og involvere til fagutvikling, endringsarbeid og nytenkning på egen 

arbeidsplass 
 

Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

 Reflektere kritisk over eksisterende praksis 
 Kommunisere faglige problemstillinger og aktuelle metoder for fagutvikling  

 
Sentrale tema for undervisning  
Helsepolitikk, ressurser og prioritering  
Ledelse og lederskap 

 Kvalitet og pasientsikkerhet  
 Ansvar, makt og myndighet 



21 
 

 Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling 
 Ledelse og koordinering av tverrfaglige team 

 
Endringsarbeid og nytenkning 

 Relasjonskunnskap som bærende element i sykepleiekompetanse 
 Kunnskapsbasert praksis 
 Den lærende organisasjonen 
 Kvalitetsarbeid i praksis  

 
VAK706 - 2: Fordypningsoppgaven 
Gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven skal studenten tilegne seg en vitenskapelig 
arbeidsmåte. Det er gitt to alternativer til utforming av oppgaven: 

1. Utarbeide en prosjektplan for et vitenskapelig arbeid  
2. Utarbeide en prosjektplan for et endringsprosjekt i klinisk praksis 

 
Prosjektplanen skal ta utgangspunkt i et selvvalgt tema. Planen skal inneholde bakgrunn og 
kontekst for prosjektet, tidligere forskning samt en beskrivelse av databaser og litteratursøk 
Nevnte forhold skal danne grunnlag for utforming av tema og problemstilling. Mulige 
teoretiske tilnærminger beskrives og begrunnes. Metodisk tilnærming, etiske overveielser og 
nødvendige tillatelser skal også beskrives. Fremstillingen skal bære preg av selvstendige 
vurderinger, og evne til å behandle stoffet på en saklig, kritisk og analytisk måte (se 
retningslinjer i Canvas). For den som velger alternativ 2, skal bakgrunn og kontekst relateres 
til egen arbeidsplass, område for kvalitetsforbedring og hensikten med dette. Ellers er 
fremgangsmåten like med alternativ 1. (se retningslinjer for alternativ 1 og 2 i Canvas).  
 
Arbeidet med fordypningsoppgaven starter med at studenten legger frem tema og 
problemstilling i et eget seminar. Dette arbeidet følges opp med flere oppgaveseminar. Til 
oppgaven skal studenten ha et selvvalgt pensum på ca. 500 sider (se egne retningslinjer i 
Canvas). Det gis gradert karakter på fordypningsoppgaven. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

 Inngående kunnskap om databaser og litteratursøk 
 Inngående kunnskap om forskningsprosessens ulike faser 
 Oversikt over sentrale elementer i en prosjektplan for et vitenskapelig arbeid og et 

kvalitetsforbedringsprosjekt 
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

 Identifisere relevante tema for et forsknings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt 
 Redegjøre for temaet og tidligere forskning på en vitenskapelig måte 
 Behandle stoffet på en selvstendig, saklig, kritisk og analytisk måte 
 Initiere og delta i forsknings- og/eller endringsarbeid 

 
Generell kompetanse 
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Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 
 Anvende etiske prinsipper i forsknings- og/eller kvalitetsforbedringsarbeid 

 
Sentrale tema for undervisning 

 Elementer som inngår i prosjektplan for et vitenskapelig prosjekt 
 Elementer som inngår i prosjektplan for et kvalitetsforbedringsarbeid 
 Hvordan lage en poster 
 Oppgaveseminar med presentasjon av eget arbeid 

 
Undervisning- og læringsformer  
Forelesning og fremlegg av studentarbeid i seminarer. 
 
Eksamen og vurderingsformer 
VAK 706: Fordypningsoppgave med posterpresentasjon (15 stp.).  
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4.0 Eksamenskoder studieåret 2018 - 2020 
Emnekode  Innhold Stp.   Karakter  Arbeidskrav Høst  Vår  Vurderingsform  

  Emne 1 - Høst       

VFM 001  Vitenskapsteori, 
forskningsetikk og 
metode 

7,5  Bestått/ ikke 
bestått 

Godkjent 
refleksjons-notat   

7,5  Individuell hjemme-eksamen. 
Innlevering i Inspera 

VAK 700  Avansert klinisk 
vurdering av pasientens 
helsetilstand  

5  Gradert 
A-F  

Godkjent 
refleksjons-notat  

5     Individuell hjemme-eksamen 
Innlevering i Inspera  

VAK 701 Etikk og 
omsorgstenkning 

2.5 Gradert  
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat   

2.5  Individuell hjemme-eksamen 
Innlevering i Inspera 

 Emne 2 - Vår       

VAK 702 Avansert sykdomslære 
og farmakologi  

12.5 Gradert  
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat   

 10 Skoleeksamen 4 t  

VAK703 Kommunikasjon og 
samhandling - OSCE 

2,5  Bestått/ 
ikke bestått 

Godkjent 
refleksjons-notat   

 5 Praktisk skoleeksamen  
-anamnese og systematisk 
kartlegging og vurdering av 
helsetilstand 

 Emne 3 - Høst       

VAK704 Helhetlig pasientplan 

 

10  Gradert  
A-F 

Godkjent 
refleksjonsnotat  
og arbeidskrav i 
praksis  

10  Individuell hjemme-eksamen 
Innlevering i Inspera  

VAK705 Omsorg ved livets slutt 5 Gradert  
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat  
og arbeidskrav i 
praksis 

 5  Individuell hjemme-eksamen. 
Innlevering i Inspera 

 Emne 4 - Vår        

VAK706 Fordypnings-oppgave 15  Gradert 
A-F  

Godkjent 
refleksjons-notat  
og arbeidskrav i 
praksis 

   15  Individuell hjemme-eksamen. 
Innlevering i Inspera  

*I studiet er det innbakt 22,5 studiepoeng FFR. Disse er fordelt på følgende måte: Refleksjonsgruppemøter 8.0 stp. 
Ferdighetstrening og simulering 5,5 stp. Klinisk praksis 9,0 stp.  

   Sum studiepoeng  60      30  30     

VAK 707 Utvikling av klinisk 
kompetanse via 
refleksjonsgrupper/work
-shop 

8,0* Bestått/ikke 
bestått 

Refleksjons-notat 
må være 
godkjent 

  Gruppe – innlevering i Canvas 
Bestått/ikke bestått 

VAK 708 Utvikling av klinisk 
kompetanse via 
simulering og 
ferdighetstrening 

5,5* Bestått/ ikke 
bestått 

Refleksjons-notat 
må være 
godkjent 

  Bestått/ikke bestått 

VAK 709 Utvikling av klinisk 
kompetanse via klinisk 
praksis 

9,0* Bestått/ ikke 
bestått 

Refleksjons-notat 
må være 
godkjent 

  Bestått/ikke bestått 

 Stp. VAK707-709 22,5      

 Studiepoeng totalt 82,5      
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